
 

 
 

Disciplinas Eletivas e Isoladas 
 

 
 
 
 

Disciplina Eletiva 
 
 

Se houver vagas, os alunos dos cursos de graduação da UFPR podem se matricular em qualquer disciplina ofertada pela 

Instituição, mesmo que ela não faça parte de sua grade curricular. São as chamadas disciplinas eletivas. Para tanto, a disciplina 

não deve pertencer ao seu curso, nem deve lhe faltar pré ou co-requisito. Além disso, o aluno não pode exceder oito horas diárias 

e/ou quarenta semanais de aula. Para escolha de disciplinas, vagas disponíveis e período de matrícula, acompanhe as datas 

previstas no calendário acadêmico, bem como instruções e cronograma do Departamento de Linguística, Letras Clássicas e 

Vernáculas, que seguem logo abaixo. 
 
 

 

Disciplina Isolada 
 
 

Pessoas não integrantes  do  corpo  discente  regular  da  UFPR,  com  Ensino  Médio  concluído  (no  mínimo),  poderão  cursar 

disciplinas isoladas, sem exigência da realização de processo seletivo. A matrícula em disciplina isolada é feita no NAA, nos 

prazos do calendário escolar. A cada período, o interessado pode cursar até três disciplinas. Após a conclusão da disciplina, o 

aluno recebe um certificado comprobatório destes estudos isolados. É importante destacar que as disciplinas isoladas não dão 

direito a diploma, mas a um certificado comprobatório. Veja as instruções e cronograma do Departamento de Linguística, Letras 

Clássicas e Vernáculas no quadro a seguir. 
 

 

Importante 
 

Recomenda-se que o interessado procure o professor ministrante da disciplina já na primeira semana de aulas, embora a matrícula 

só possa ser efetivada algumas semanas mais tarde, de acordo com o calendário da UFPR. 



DISCIPLINAS ELETIVAS E ISOLADAS - 1º SEM. 2014 
Procedimentos / Cronograma no Departamento de Psicologia (DEPSI) 

 

 

Disciplina Conceituação 

 

ELETIVA 
Interessado é aluno da UFPR e tem interesse em disciplina de outro curso, 

que não da sua grade curricular; (há vínculo com a UFPR). 

 

ISOLADA 
Interessado é pessoa da comunidade que estuda ou trabalha na área 

da disciplina de interesse (sem vínculo com a UFPR). 

 

Procedimentos / Requisitos para matrícula Cronograma 

1 - Dirigir-se ao Departamento responsável pela disciplina escolhida (as ofertas de disciplinas, professores, 

horários e ensalamento estão disponíveis em edital junto ao DEPSI a partir do primeiro dia de aula); 

2 – No primeiro dia de aula, verificar com o professor ministrante a possibilidade de começar a acompanhar a 

disciplina já desde o início, embora ainda sem compromisso de matrícula (o compromisso só poderá ser 

assumido após a confirmação de existência de vaga); 

3 – No período de matrícula em isoladas e eletivas (27 e 28 de fevereiro),  confirmar na secretaria do 

departamento a existência de vaga na disciplina; 

4 - Solicitar o formulário de disciplina ELETIVA ou ISOLADA na secretaria do Departamento; 
5 - Entregar o formulário, preenchido pelo aluno, assinado e carimbado pelo Chefe do Departamento, no Núcleo de 

Acompanhamento Acadêmico (NAA); 

6 - Juntar ao formulário de ELETIVA fotocópia da Carteira Estudantil da UFPR, e ao formulário de ISOLADA 

fotocópia do RG, CPF e comprovante de conclusão do Ensino Médio; 

7 - Pagar no NAA, para ISOLADA, taxa de matrícula (R$ 5,00) por disciplina (máximas três disciplinas por 
semestre). 

 
 
 

Início do 1º semestre 

letivo de 2013: 

10 de fevereiro  
Procedimentos 1 e 2; 

 
 

 

27 e 28 de fevereiro 
Procedimentos 3 a 6. 

 

 

Núcleo de Acompanhamento Acadêmico - NAA 
Prédio Histórico da UFPR - Praça Santos Andrade nº 50 
Horário de atendimento: 09h00 às 18h00 

 
Outras informações: www.prograd.ufpr.br/naa 

 

Sobre oferta de disciplinas: http://www.humanas.ufpr.br/portal/psicologia/ 

http://www.prograd.ufpr.br/naa
http://www.prograd.ufpr.br/naa

